
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N" 060/2019

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 09:00 hs, na sala de

licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em

sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI e equipe de

apoio: FERNANDA SCHERER MARZEC, designados conforme Portaria n" 007/2019

de 01 de fevereiro de 2019, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO

PRESENCIAL N" 060/2019, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto a

contratação de empresa especializada visando à aquisição de gás liqüefeito de

petróleo destinado ás necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste

Município, tendo como valor máximo a importância de RS58.832,00 (cinqüenta e oito

mil oitocentos e trinta o dois reais). Abertos os trabalhos, foi credenciado o

representante da empresa: KAIBERS E KEGLER LTDA, o Sr. Willian Fernando

Kegler. A empresa J B DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA não apresentou Certidão

Simplificada da Junta Comercial nos documentos de Credenciamento, tendo

apresentado somente um comprovante de pagamento. Em que pese a falta do

referido documento, fora aberto o envelope da proposta, a qual não estava

preenchida, motivo pelo qual fora desclassificada. A Pregoeira ressaltou que a

ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na

preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo,

foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos

membros da equipe de apoio, foi devidamente examinada, com a análise da

compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os

trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a

classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas \'álidas,

consagrando-se vencedoras as empresas subsequentes:

KAIBERS E KEGLER LTDA

Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total
1 1 GAS LIQÜEFEITO DE

PETROLEO, USO
SUPER-GÁS-
BRAS

UN 400,00 68,00 27,200,00
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